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2.

SEKRET DRZWI oferuje uniwersalne, a za-
razem nowatorskie rozwiązanie, pozwala-
jące idealnie dopasować DRZWI do wy-
stroju każdego wnętrza.

Ukryta ościeżnica, skrzydło zlicowa-
ne ze ścianą, niewidoczne zawia-
sy (3D) oraz nowoczesny zamek ma-
gnetyczny to połączenie minimalizmu  
z funkcjonalnością. 

Luksus, 
na który Cię stać...

3.

Sekret drzwi  to system drzwi 
wewnętrznych z ukrytą ościeżnicą 
i skrzydłem zlicowanym z powie-
rzchnią ściany. 

Dopasuj DRZWI do SWOJEGO wnętrza! 
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SEKRET DRZWI oferuje uniwersalne, a za-
razem nowatorskie rozwiązanie, pozwala-
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Ukryta ościeżnica, skrzydło zlicowa-
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na który Cię stać...
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Sandra plus

Niewidoczna, ukryta w ścianie ościeżnica  
i skrzydło drzwiowe zlicowane z płaszczy-
zną ściany, pozwalają idealnie scalić po-
wierzchnię ściany z drzwiami, dzięki temu 
mamy nieograniczone możliwości aranża-
cyjne. 

Drzwi tego typu to światowy hit i nowy 
trend w projektowaniu wnętrz. 4.
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7.

Drzwi z linii                                 
to idealne rozwiązanie dla 
osób, które chcą kreatywnie 
urządzić swoje mieszkanie 
lub ukryć dużą ilość drzwi w 
swoim domu. Ponadto mo-
żemy zmieniać wykończe-
nie drzwi, za każdym razem 
kiedy remontujemy swoje 
mieszkanie. 

Wybieraj kolory, maluj, tape-
tuj, a jeśli zapragniesz zmiany 
- pomaluj jeszcze raz!

6.

Sandra plus 
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INFORMACJE TECHNICZNESTANDARD

wysokość:
202’ cm 
(światło przejścia)

szerokość:
70’/80’/90’ cm 
(światło przejścia)

9.

Szerokość drzwi  
(światło przejścia) 

[cm]

Otwory  
w murze  

[cm]

70 83

80 93

90 103

Wysokość drzwi  
(światło przejścia) 

[cm]

Otwory  
w murze  

[cm]

202 209

Drzwi z linii Sandra plus  
do samodzielnego wykończenia, 
czyli do pomalowania farbą 
ścienną lub wytapetowania. 
Tego typu rozwiązanie umożliwia  
całkowite ukrycie drzwi według 
własnego pomysłu.

Bądź designerem swojego wnętrza!



Drzwi pokryte włoskim 
Akrylem PLUS w mod-
nym odcieniu bieli, 
gwarantują elegancje 
i nowatorski design 
wnętrza. Biel to uni-
wersalny, a zarazem 
znakomity kolor do 
każdego wnętrza.

11.

Linia AKRYL

Drzwi z ukrytą ościeżnicą i skrzydłem drzwiowym  
w białej powłoce akrylowej M001 w POŁYSKU  
lub MACIE. W naszej technologii, stosujemy Akryl PLUS 
to wysokojakościowa powłoka o grubości 1,2 mm, dwa 
razy grubsza niż standardowe powłoki akrylowe, dzię-
ki temu nasze drzwi posiadają niepowtarzalną głębie  
i trwałość koloru oraz aksamitnie gładką powierzchnie.10.



Drzwi pokryte włoskim 
Akrylem PLUS w mod-
nym odcieniu bieli, 
gwarantują elegancje 
i nowatorski design 
wnętrza. Biel to uni-
wersalny, a zarazem 
znakomity kolor do 
każdego wnętrza.

11.



13.

Drzwi wykończone warstwą akrylową idealnie sprawdzają się do "pomieszczeń mo-
krych" typu łazienka, kuchnia, gdzie występuje zwiększona wilgotność powietrza. Po-
nadto akryl w swojej strukturze posiada jony srebra, które wykazują właściwości anty-
bakteryjne i antygrzybiczne. 

Drzwi w technologii Akryl PLUS w kolorze białym w POŁYSKU lub MACIE występują  
w dwóch najbardziej popularnych wysokościach H=202 cm i H=240 cm. 

Drzwi w wysokości 240 cm to światowy trend 
w architekturze, gwarantuje nowoczesny 
wygląd przestrzeni mieszkalnej.

12.
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Drzwi pokryte akrylem 
charakteryzują się zwięk-
szoną odpornością na pro-
mienie UV i  zarysowania. 
Dodatkowym atutem drzwi 
akrylowych jest ich wyjąt-
kowa łatwość w utrzyma-
niu czystości.

14.



INFORMACJE TECHNICZNE

Drzwi akrylowe białe świetnie 
wpasowują się w nowoczesne wnętrza. 
Dodatkowo są odporne na wilgoć 
oraz promienie UV (nie żółkną). 

•  

• 

•   
 

70’/80’/90’ cm 
(światło przejścia)

wysokość:
202’/240’ cm 
(światło przejścia)

szerokość:
70’/80’/90’ cm 
(światło przejścia)

AKRYL

wysokość:
202’/240’ cm 
(światło przejścia)

szerokość:
80’ cm 
(światło przejścia)

SZKŁO1

ca
ło

sz
kl

an
e



Linia SZKŁO to drzwi z ukry-
tą ościeżnicą i całoszkla-
nym skrzydłem drzwiowym. 
Drzwi szklane pozwalają 
zachować nieograniczoną, 
wizualną przestrzeń w po-
mieszczeniach oraz umożli-
wia większy dopływ światła 
dziennego. 17,

Linia SZKŁO

16.



Linia SZKŁO to drzwi z ukry-
tą ościeżnicą i całoszkla-
nym skrzydłem drzwiowym. 
Drzwi szklane pozwalają 
zachować nieograniczoną, 
wizualną przestrzeń w po-
mieszczeniach oraz umożli-
wia większy dopływ światła 
dziennego. 17,



W technologii drzwi całoszklanych 
stosujemy 8mm szkło hartowane, 
tradycyjne Float (przezierne) lub 
szkło Satynowo-matowe (nieprze-
zierne). Drzwi szklane posiadają 
innowacyjny ZAWIAS LISTWOWY 
wzdłuż tafli szkła, dzięki temu za-
wias jest niewidoczny. 

Drzwi szklane występują w dwóch 
wysokościach H=202 cm i H=240  
i w jednej szerokości (80 cm).

18.

INFORMACJE TECHNICZNE

• 

• -

• 

• -
tyczny.

• 

(światło przejścia)

wysokość:
202’/240’ cm 
(światło przejścia)

szerokość:
80’ cm 
(światło przejścia)

SZKŁO1

ca
ło

sz
kl

an
e

zawias listwowy



INFORMACJE TECHNICZNE

• 

• -

• 

• -
tyczny.

• 

(światło przejścia)

wysokość:
202’/240’ cm 
(światło przejścia)

szerokość:
80’ cm 
(światło przejścia)

SZKŁO1

ca
ło

sz
kl
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e

zawias listwowy



21.

Linia DUCH

Drzwi w systemie prze-
suwnym "DUCH" dający 
efekt drzwi samoistnie 
jeżdżących po ścianie  
z niewidocznym mechani-
zmem jezdnym, zarówno 
przy otwartych, jak i za-
mkniętych drzwiach. 

20.
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Skrzydło drzwiowe w sys-
temie przesuwnym pokryte 
jest powłoką akrylową  
w technologii Akryl PLUS  
w kolorze białym w MACIE 
lub POŁYSKU. Akryl PLUS 
to włoski akryl, dwa razy 
grubszy od standardowych 
powierzchni akrylowych, 
odporny na promieniowanie 
UV (nie żółknie z upływem 
czasu) oraz wykazuje dużą 
wytrzymałość na zaryso-
wania.

System przesuwny “DUCH” 
składa się z ukrytej  
prowadnicy w skrzydle oraz 
systemu jezdnego (wózka) 
osadzonego na stałe na 
ścianie. Dodatkowo system 
“DUCH” posiada innowacyjny 
ogranicznik Soft-C-lose. 
Drzwi przesuwne występują 
w jednej szerokości 102 cm  
i w dwóch wysokościach 
H=220 cm i H=240 cm.

22.



INFORMACJE TECHNICZNE

   otwarte                         zamknięte

System przesuwny "DUCH" składa 
się z ukrytej prowadnicy w skrzy-
dle oraz systemu jezdnego (wóz-
ka) osadzonego na stałe na ścianie. 
Dodatkowo system "DUCH" posiada 
innowacyjny ogranicznik Soft-C-
lose. Drzwi przesuwne występują  
w jednej szerokości 102 cm i w dwóch 
wysokościach H=220 cm i H=240 cm.

Wysokość  
skrzydła  

[cm]

Maksymalna  
wysokość otworu  

w murze [cm]

210 200

220 210

240 230

Szerokość 
skrzydła [cm]

Szerokość otworu  
w murze [cm]

102 80

• Drzwi przesuwne w systemie naścien-
nym z niewidocznym systemem jezd-
nym i ukrytą prowadnicą w skrzydle. 

• Unikatowe rozwiązanie drzwi w syste-
mie przesuwnym.

• Skrzydło drzwiowe pokryte białym 
Akrylem PLUS w MACIE lub POŁYSKU.

• Wysoka estetyka systemowa. 

23.



Oferujemy ościeżnice w szerokiej gamie 
wymiarowej w trzech standardowych 
szerokościach: 70'/80'/90' cm (świa-
tło przejścia) i w sześciu wysokościach: 
202'/210'/220'/230'/240'/250'/260’/
270’ cm (światło przejścia). Ościeżnice 
SEKRET przeznaczone są do skrzydeł 
drzwiowych o grubości 44 i 45 mm. 

Nasze ościeżnice są uniwersalne, znako-
micie nadają się do montażu w ścianach 
murowanych, jak i w ścianach z płyt G-K. 
Minimalna grubość ściany, wymagana 
do osadzenia ościeżnicy SEKRET wyno-
si 75 mm. Dodatkowym atutem naszych 
ościeżnic, jest łatwy i prosty montaż oraz 
możliwość obejrzenia filmu instruktażo-
wo - montażowego na YouTube.  

Istnieje możliwość zakupu samej oścież-
nicy wraz z elementami systemowymi 
(bez skrzydła drzwiowego). Natomiast 
przy użyciu rysunków technicznych  
SEKRET można zamówić pasujące skrzy-
dło drzwiowe u innego producenta stolarki.

zobacz nasz kanał

/sekretdrzwi

25.

Ościeżnice SEKRET
Ościeżnica SEKRET to produkt zaprojek-
towany tak, że staje się niewidocznym 
elementem ściany, poprzez to drzwi po-
zbawione są zbędnych i mało atrakcyj-
nych opasek wokół drzwi. Ościeżnice 
przeznaczone są do drzwi wewnętrz-
nych, zlicowanych z płaszczyzną ściany, 
tak zwanych "DRZWI UKRYTYCH". 

Ościeżnice wykonane są w całości  
-

li, dzięki temu wykazują dużą sztywność, 
trwałość i stabilność. Posiadają wysoką 
odporność na wilgoć, poprzez to świet-
nie nadają się do pomieszczeń "mokrych", 
takich jak kuchnia, łazienka czy nawet ba-
sen czy SPA. 

Oferujemy dwa rodzaje ościeżnic SE-
KRET, które umożliwiają otwarcie drzwi 
na zewnątrz (Z) lub do środka (Ś) po-
mieszczenia przy zachowaniu efektu li-
cowania z jedną płaszczyzną ściany.

24.



Oferujemy ościeżnice w szerokiej gamie 
wymiarowej w trzech standardowych 
szerokościach: 70'/80'/90' cm (świa-
tło przejścia) i w sześciu wysokościach: 
202'/210'/220'/230'/240'/250'/260’/
270’ cm (światło przejścia). Ościeżnice 
SEKRET przeznaczone są do skrzydeł 
drzwiowych o grubości 44 i 45 mm. 

Nasze ościeżnice są uniwersalne, znako-
micie nadają się do montażu w ścianach 
murowanych, jak i w ścianach z płyt G-K. 
Minimalna grubość ściany, wymagana 
do osadzenia ościeżnicy SEKRET wyno-
si 75 mm. Dodatkowym atutem naszych 
ościeżnic, jest łatwy i prosty montaż oraz 
możliwość obejrzenia filmu instruktażo-
wo - montażowego na YouTube.  

Istnieje możliwość zakupu samej oścież-
nicy wraz z elementami systemowymi 
(bez skrzydła drzwiowego). Natomiast 
przy użyciu rysunków technicznych  
SEKRET można zamówić pasujące skrzy-
dło drzwiowe u innego producenta stolarki.

zobacz nasz kanał

/sekretdrzwi

25.



System przesuwny SEKRET:

1.    kółko dolne prowadzące

2.    prowadnik dolny

3.    kółko dystansowe

4.    system regulacji

5.    antyhak przeciwwyważeniowy

6.    wózek

7.    ogranicznik Soft-Close

27.

System przesuwny SEKRET

26.



System przesuwny SEKRET:

1.    kółko dolne prowadzące

2.    prowadnik dolny

3.    kółko dystansowe

4.    system regulacji

5.    antyhak przeciwwyważeniowy

6.    wózek

7.    ogranicznik Soft-Close

27.



Informacje techniczne

Sekret drzwi
ukryte     zlicowane

28.



Komplet SEKRET DRZWI zawiera:

• Ościeżnice aluminiową do osadzenia w ścianie murowanej  
lub G-K. Ościeżnica do wyboru - otwierana na zewnątrz (Z)  
lub do środka (Ś) pomieszczenia. 

• Skrzydło drzwiowe w prostej formie o grubości 45 mm,  
zlicowane z powierzchnią ściany. Wykonane w konstrukcji 
ramowej, wypełnione materiałem izolacyjnym (termiczno - 
akustycznym). Skrzydło drzwiowe SEKRET dostępne jest  
w różnych wykończeniach DO MALOWANIA/TAPETOWANIA, 
AKRYL, SZKŁO. 

• Zawiasy
SIMONSWERK, regulowane w trzech płaszczyznach, 
pozwalające na wychylenie skrzydła na 180° przy otwarciu drzwi.  

• Zamek magnetyczny nowej generacji, gwarantuje ciche  
i komfortowe użytkowanie oraz nowatorski design  
bez wystającej zasuwki.

• Uszczelkę gumową, trwałą i estetyczną w kilku kolorach 
do wyboru. Uszczelka wpływa na akustykę i uszczelnienie 
pomieszczenia. 

• Akcesoria montażowe składające się z gruntu w sprayu, siatki 
montażowej (podtynkowej), kompletu śrub i kotew montażowych. 

29.
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*istnieje możliwośc zakupu ościeżnic w innych wymiarach

464

OŚCIEŻNICA otwierana do środka (Ś)

Drzwi otwierane na zewnątrz

LEWE

Drzwi otwierane na zewnątrz

PRAWE

Drzwi otwierane do środka

LEWE

Drzwi otwierane do środka

PRAWE

31.

*istnieje możliwośc zakupu ościeżnic w innych wymiarach

464

OŚCIEŻNICA otwierana na zewnątrz (Z)

Drzwi otwierane na zewnątrz

LEWE

Drzwi otwierane na zewnątrz

PRAWE

Drzwi otwierane do środka

LEWE

Drzwi otwierane do środka

PRAWE
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*istnieje możliwośc zakupu ościeżnic w innych wymiarach

464

OŚCIEŻNICA otwierana do środka (Ś)

Drzwi otwierane na zewnątrz

LEWE

Drzwi otwierane na zewnątrz

PRAWE

Drzwi otwierane do środka

LEWE

Drzwi otwierane do środka

PRAWE
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Przekrój listwy przypodłogowej
zlicowanej ze ścianą

ściana murowanaściana G-K
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ściana 
G-K

ściana 
murowana
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60

6
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Przekrój listwy przypodłogowej
zlicowanej ze ścianą

ściana murowanaściana G-K

15,5

60

6

62

Listwa cokołowa (przypodłogowa)  
SEKRET - aluminiowa,  zl icowana  
z powierzchnią ściany z możliwością 
wypełnienia dowolnym materiałem  
(do grubości 8 mm i minimalnej wyso-
kości 60 mm). Listwa przypodłogowa 
jest elementem dekoracyjnym służą-
cym do zamaskowania miejsc łącze-
nia podłogi ze ścianą lub do ukrycia 
dylatacji obwodowej.

Podstawowym zadaniem listwy przy-
podłogowej jest ochrona dolnej czę-
ści ściany przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem. Ponadto listwa coko-
łowa SEKRET zlicowana, pełni funkcję 
estetycznego „domknięcia” wystroju 
wnętrz oraz harmonijnego połączenia 
ze sobą podłogi ze ścianą.

Atutem cokołu SEKRET jest idealne do-
stosowanie do systemu drzwi zlicowa-
nych z ukrytymi ościeżnicami. Listwa 
cokołowa SEKRET jest zaprojektowana 
tak, aby nie kolidowała przy otwieraniu 
drzwi (otwierane na zewnątrz (Z) lub do 
środka (Ś) pomieszczenia).

Przekrój listwy przypodłogowej 
zlicowanej ze ścianą

33.

Listwa cokołowa SEKRET

14
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6
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Przekrój listwy przypodłogowej
zlicowanej ze ścianą

ściana murowanaściana G-K
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6
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cym do zamaskowania miejsc łącze-
nia podłogi ze ścianą lub do ukrycia 
dylatacji obwodowej.

Podstawowym zadaniem listwy przy-
podłogowej jest ochrona dolnej czę-
ści ściany przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem. Ponadto listwa coko-
łowa SEKRET zlicowana, pełni funkcję 
estetycznego „domknięcia” wystroju 
wnętrz oraz harmonijnego połączenia 
ze sobą podłogi ze ścianą.

Atutem cokołu SEKRET jest idealne do-
stosowanie do systemu drzwi zlicowa-
nych z ukrytymi ościeżnicami. Listwa 
cokołowa SEKRET jest zaprojektowana 
tak, aby nie kolidowała przy otwieraniu 
drzwi (otwierane na zewnątrz (Z) lub do 
środka (Ś) pomieszczenia).

Przekrój listwy przypodłogowej 
zlicowanej ze ścianą

33.



Kompaktowy system SEKRET

Kompaktowy system Sekret

34.



Kompaktowy system SEKRET DRZWI to wzajemnie uzupełniające się elementy, które dają 
możliwość stworzenia harmonijnego i nowoczesnego wnętrza. Kompaktowy system SEKRET 
składa się z drzwi o różnym sposobie otwierania oraz listwy przypodłogowej (cokołowej) zlicowanej 
z powierzchnią ściany scalającej cały system produktowy SEKRET w integralną całość. 

Kompaktowy system SEKRET to:

• Drzwi uchylne zlicowane z powierzchnią ściany, otwierane na zewnątrz (Z) lub do środka 
(Ś) pomieszczenia z ukrytą ościeżnicą, niewidocznymi zawiasami i zamkiem magnetycznym 
w wysokości H=202 cm i H=240 cm. Skrzydło drzwiowe wykonane jest w grubości +45 mm, 
pokryte specjalnym podkładem do pomalowania farbą ścienną czy wytapetowania (linia 
Sandra plus) lub pokryte akrylem połysk/mat (linia AKRYL). 

• Drzwi przesuwne "DUCH" w systemie naściennym, z ukrytą prowadnicą w wysokości  
H=210-240 cm w szerokości 102 cm w technologii Akryl PLUS połysk/mat w kolorze białym.

• Drzwi całoszklane z ukrytą ościeżnicą i skrzydłem szklanym hartowanym z innowacyjnym 
zawiasem listwowym w dwóch wysokościach H=202 cm i H=240 cm w jednej szerokości 80 cm  
w szkle przeziernym i nieprzeziernym. 

• Listwa cokołowa (przypodłogowa) aluminiowa zlicowana z powierzchnią ściany z 
możliwością wypełnienia dowolnym materiałem do 8 mm grubości. Listwa cokołowa SEKRET 
przeznaczona jest do ścian G-K, jak i do ścian murowanych. 

• Ościeżnice SEKRET do drzwi zlicowanych z płaszczyzną ściany. Ościeżnica w 100% 
aluminiowa w szerokiej gamie wymiarowej od 198-270 cm na wysokość i w czterech 
szerokościach 70/80/90/100 cm. Ościeżnica występuje w dwóch wariantach, dzięki temu 
drzwi mogą być otwierane na zewnątrz lub do środka pomieszczenia. Ościeżnice SEKRET 
umożliwiają zastosowanie dowolnego skrzydła drzwiowego wykonanego na podstawie 
rysunków technicznych SEKRET przez dowolnego producenta stolarki drzwiowej lub zakładu 
stolarskiego. Ościeżnice standardowo wyposażone są w ukryte zawiasy, nowoczesny zamek 
magnetyczny, uszczelkę oraz akcesoria montażowe. 

instruktażowo-montażowe dostępne na YouTube.
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Dodatki

Made in PORTUGAL

chrom szczotkowany

nikiel szczotkowany

czarna

chrom połysk
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Polecamy klamki o nowoczesnym wyglądzie  
i najwyższej jakości wykonania, tego typu klam-
ki w swoich ofertach posiadają zagraniczni pro-
ducenc i  TUPAI  lub  VDS.  K lamki  od  tych  
producentów, wyróżniają się wysoką precyzją 
wykonania, solidną konstrukcją oraz wyjątkową 
estetyką w różnych rodzajach wykończeń, typu 
chrom szczotkowany lub błyszczący, nikiel satyna 
czy po prostu polakierowane w palecie RAL. 
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Made in ITALY

brava black

cube czarny

heavy fit chrom

warna fit czarny



zobacz nasz kanał

/sekretdrzwi

zobacz nasz fanpage

/sekretdrzwi

SEKRET MINI to innowacyjny, funkcjonalny i bez-
pieczny sposób na zamknięcie wewnątrz ściany 
miejsc, które chcielibyśmy ukryć, takich jak: liczni-
ki wodne, elektryczne, wymienniki termiczne oraz 
inne elementy, do których potrzebujemy dostępu, 
a nie chcemy mieć ich na widoku.

System SEKRET MINI składa się z aluminiowej 
ościeżnicy montowanej po obwodzie otworu, któ-
ry po wykończeniu staje się niewidoczny, sekretny. 
SEKRET MINI wyposażony jest w drzwiczki z moż-
liwością pomalowania farbą ścienną lub wytapeto-
wania, ukryte zawiasy oraz system otwierany PUSH 
TO OPEN.

SEKRET MINI  realizowany jest na indywidualne  
zamówienia, w dowolnych wymiarach. 

proj. Bartek Wolski

odwiedź nasz e-sklep

www.sekretdrzwi.pl

39.proj. Bartek Wolski

SEKRET MINI
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PRODUCENT:
ul. Transportowa 1/7 
70-715 Szczecin, POLSKA
biuro@sekretdrzwi.pl
+48 602 266 335

Zapraszamy do naszego sklepu:
www.sekretdrzwi.pl

SHOOWROOMY:

SEKRET DRZWI 
ul. Transportowa 1/7 
70-715 Szczecin 

NIE MA PROBLEMU 
 ul. Wolności 16
81-324 Gdynia  
  
TINN DESIGN 
ul. Batorego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
DAJK STUDIO HOUSE   
ul. Budowlana 2
20-469 Lublin  


